
Zarządzenie Nr 155/2010 

Burmistrza w Książu Wlkp. 

 

z dnia 31 grudnia 2010  roku 

 

 

 

w sprawie zasad sporządzania, obiegu, ewidencji i archiwizowania dokumentów 

finansowo – księgowych 

 

 

       Na podstawie art. 4 ust. 5 i art. 10 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 września 1994r                           

o rachunkowości  /tj. Dz. U. z 2009 roku Nr 152,  poz. 1223 z późn. zm./ w związku z art. 30 

ust.2 pkt. 3, art. 31 oraz art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 69 ustawy z 27 

sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U.   z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zm. 

/zarządzam co następuje; 

 

 

        § 1. Wprowadzam instrukcję zasad sporządzania, obiegu, kontroli, ewidencji                          

i archiwizowania dokumentów finansowo – księgowych  obowiązującą w Urzędzie Miejskim 

w Książu Wlkp. 

1/ instrukcję gospodarki kasowej, ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania, 

stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia; 

2/ instrukcję sporządzania, obiegu, ewidencji i archiwizowania dokumentów finansowo 

księgowych w Urzędzie Miejskim stanowiącą załącznik Nr 2 do  niniejszego zarządzenia; 

3/ instrukcję obiegu dowodów księgowych w magazynie Urzędu Miejskiego stanowiącą 

załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia; 

4/ terminarz wypłat stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia; 

5/terminarz spływu dokumentów finansowych do działu księgowości stanowiący załącznik 

Nr 5 do  niniejszego zarządzenia. 

 

      § 2. 1. Wszyscy pracownicy właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im 

obowiązkom powinni zapoznać się z treścią instrukcji i przestrzegać zawartych w niej 

postanowień. 

             2. Fakt zapoznania się z przepisami zawartymi w instrukcji powinien być 

potwierdzony własnoręcznym podpisem. 

 

      § 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się skarbnikowi, sekretarzowi  oraz pracownikom. 

 

      § 4. Traci moc zarządzenie Nr 167/2009 Burmistrza  Książa Wlkp. z dnia 31 grudnia 

2009  roku w sprawie instrukcji obiegu dowodów księgowych. 

 

       § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.. 

 

 

  Burmistrz  

             /-/    Teofil Marciniak 

 



 

Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr155 /2010 

Burmistrza w Książu Wlkp. 

z dnia 31 grudnia 2010 roku 

                                                                     

 

Instrukcja gospodarki kasowej, ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania. 

 

 

W Urzędzie Miejskim prowadzona jest kasa z której dokonuje się wypłaty wynagrodzeń 

pracowników  za pracę którzy nie posiadają rachunków rozliczeniowych . W związku z 

ochroną wartości pieniężnych i zabezpieczeniem  ich przed kradzieżą  pracownicy  Urzędu 

Miejskiego otworzyli w bankach rachunki rozliczeniowe na które przekazywane  jest 

wynagrodzenie za pracę i  inne należności.  

Wymienione wyżej świadczenia przekazywane będą tak, aby w dniu wypłaty znajdowały się 

na rachunkach rozliczeniowych pracowników  /zgodnie z ustalonym terminarzem wypłat. 

Ponadto z kasy wypłacane są rachunki za zakupione materiały, polecenia wyjazdu 

służbowego, zaliczki, za prace społeczno-użyteczne, diety i ryczałty dla sołtysów, radnych      

( tylko dla tych, którzy nie podadzą konta osobistego w bankach).  

W związku z tym, że w tym samym budynku mieści się  Oddział Banku Spółdzielczego, 

wszelkie wpłaty należności na rachunek bankowy dokonywane są bezpośrednio zarówno 

przez osoby fizyczne jak i prawne w Spółdzielczym Banku Ludowym w Śremie Oddział w 

Książu Wlkp.  

Wartości pieniężne powinny być przechowywane w warunkach zapewniających ich ochronę 

przed zniszczeniem, utratą lub zagarnięciem – przechowywanie w kasie pancernej. Kasjer 

podpisał deklarację o odpowiedzialności materialnej za powierzone mu walory gotówkowe, a 

także inne znaki wartościowe. 

 

Dokumentacja kasowa 

Dokumentację stanowią : 

- raport kasowy, 

- dowód wypłaty KW,  

- czek gotówkowy, 

- bankowy dowód wpłaty, 

- rejestr papierów wartościowych, 

- inne rejestry, 

- inne dokumenty. 

Kasjer prowadzi   raporty kasowe dotyczące Urzędu Miejskiego. 

Gotówkę do kasy podejmuje się w takiej wysokości na jaką kwotę  wystawiany jest czek 

gotówkowy podpisany przez upoważnione osoby zgodnie ze złożonymi w banku wzorami 

podpisów, którego odbiór potwierdza datą i podpisem  kasjer, a następnie realizuje go w 

banku. Na dowód przyjętej do kasy gotówki wystawia dowód kasa przyjmie i nanosi 

przychód gotówki do odpowiedniego raportu kasowego. Do raportów kasowych zapisywane 

są codziennie dokonane wypłaty zgodnie z przedłożonymi w kasie dokumentami.                  

W przypadku gdy z listy płac nie wszyscy pracownicy odebrali należne wynagrodzenia 

względnie inne  należności, kasjer nie może rozchodować listy płac na ogólną kwotę lecz 

winien każdorazowo sporządzać Kw na którym wpisuję nazwiska i kwoty osób które 

odebrały  należności. Dowód Kasa wypłaci po podliczeniu nanosi do RK pod stronie 



rozchodów. Dotyczy to wszystkich wypłat. 

Wynagrodzenia nie podjęte w terminie 7 dni należy przekazać na rachunek  bankowy. 

Kasjer raport kasowy wykonuje w dwóch egzemplarzach w porządku chronologicznym, 

operacje kasowe wpisuje się w każdy dzień, w którym wystąpiły operacje.  Raporty kasowe 

sporządza się za okres tygodnia jednak obowiązuje zasada dwa razy w tygodniu przychodu 

podjętej do kasy gotówki oraz rozchodu faktycznie wypłaconych rachunków. Po 

sporządzeniu raportu kasowego przekazuje go wraz z załącznikami księgowemu  d/s budżetu 

– rozrachunki i rozliczenia, który potwierdza odbiór Raportu kasowego na kopii datą i 

podpisem. 

Raporty muszą być zakończone na koniec miesiąca oraz w dniu podjęcia wypłaty na 

wynagrodzenia  pracowników za pracę. Wszystkie dołączone do raportu kasowego rachunki 

muszą być skasowane poprzez przyłożenie pieczęci" wypłacono raport kasowy 

Nr .... z dnia...... poz...... 

Na wypłaconych rachunkach osoby odbierające gotówkę podpisują następującą klauzulę 

"Kwituję odbiór kwoty........ dnia......... 

podpis............." 

Odbiór zaliczki lub innego dowodu księgowego potwierdzają zainteresowane osoby 

podpisem w przeznaczonej do tego celu rubryce. 

Odbiór wynagrodzeń z kasy potwierdzony jest na liście płac przez pracowników datą i 

podpisem, następnie  listy płac są kasowane przez kasjera poprzez przyłożenie pieczęci 

"ZAPŁACONO” wszystkie dowody które znajdują się w kasie winny być zatwierdzone do 

wypłaty i podpisane przez  upoważnione osoby. Wypłacanie dowodów  niezatwierdzonych do 

wypłaty jest niedopuszczalne i obciąża kasjera. 

 

Ewidencja i kontrola druków ścisłego zarachowania 

Drukami ścisłego zarachowania są wszystkie te formularze, w stosunku do których wskazana 

jest wzmożona kontrola i w zakresie których obowiązuje specjalna ewidencja, macająca 

zapobiegać ewentualnym nadużyciom, wynikającym z ich praktycznego stosowania. Zalicza 

się: czeki gotówkowe, arkusze spisu z natury, kasa wyda KW, karty drogowe i inne druki 

wskazane przez kierownika Urzędu Miejskiego. Ewidencję druków ścisłego zarachowania 

prowadzi się w specjalnie do tego założonej, prowadzonej w okresach rocznych lub 

dłuższych dla każdego rodzaju druku odrębnie. Powinna zawierać: 

- numer kolejny operacji, 

- datę operacji, 

- stronę operacji – od kogo otrzymano lub komu wydano), 

- oznaczenie druków  - seria i numer, 

- stan ilościowy po operacji, 

- pokwitowanie odbioru druków. 

Czeki gotówkowe pobierane są z Spółdzielczego Banku Ludowego w Śremie oddział                    

w Książu Wlkp. na podstawie pisemnego upoważnienia do odbioru i ewidencjonowane przez 

skarbnika, który ponosi odpowiedzialność za ich wystawienie, rozliczenie i zabezpieczenie 

przed kradzieżą. W przypadku błędnego wystawienia czeku należy go przekreślić i umieścić 

adnotację „anulowano”. Skarbnik przechowuje anulowany czek wraz z grzbietem książeczki 

czekowej. Gwarancje zapłaty wadium i gwarancje ubezpieczenia należytego wykonania 

umowy przechowuje się w kasie Urzędu Miejskiego. Pobranie, rejestr prowadzony jest w 

referacie gospodarczym – odpowiedzialny kierownik referatu gospodarczego. Arkusze spisu z 

natury – rejestr znajduje się na stanowisku księgowy ds. budżetu ewidencji ilościowo – 

wartościowej. 

Bloczki na opłatę targową wydawane są  inkasentowi przez pracownika prowadzącego 



sprawy handlu i usług który odpowiedzialny jest za ich ewidencjonowanie i prawidłowe 

rozliczenie i zabezpieczenie ( kierownik referatu organizacyjnego). 

Każdy rejestr musi być ponumerowany, przesznurowany i zawierać co najmniej rodzaj, datę 

operacji i forma pozyskania, komu wydano, numery seryjne i serie ewidencyjne, przychód, 

rozchód, stan po obrocie, podpis odbiorcy i data. Pokwitowanie zwracającego – data, liczba 

druków niewykorzystanych oraz adnotacje o anulowaniu. 

W przypadku zaginięcia ( zgubienia, kradzieży) druków ścisłego zarachowania należy 

niezwłocznie przeprowadzić inwentaryzację druków i ustalić liczbę oraz cechy ( numery, 

serię, rodzaje pieczęci) zaginionych druków. Należy sporządzić protokół zaginięcia, a w 

przypadku zaginięcia czeku, powiadomić niezwłocznie bank, który czek wydał. W 

uzasadnionych przypadkach, gdy zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa zawiadomić 

policję. Zawiadomienia powinny zawierać: liczbę zaginionych druków luźnych, względnie 

bloczków, cechy zaginionych druków (numer, seria nadana przez drukarnię lub opracowanie 

druków numerowanych we własnym zakresie, symbol druku oraz rodzaje pieczęci, date 

zaginięcia druków, okoliczności, miejsce zaginięcia oraz dokładny adres jednostki 

ewidencjonującej. 

 

Przekazywanie kasy i innych walorów podczas choroby, urlopu lub innej nieobecności 

w pracy kasjera 

Kasa przekazywana jest pracownikowi pełniącemu zastępstwo na podstawie protokołu 

zdawczo-odbiorczego, który sporządzony jest w obecności kasjera, pracownika 

przejmującego kasę oraz skarbnika. Wszelkie  walory pieniężne znajdujące się w kasie są 

przeliczone, a stan kasy musi być zgodny z raportem kasowym.  

W przypadku nieobecności kasjera z powodu choroby lub innej przyczyny przeliczenie 

gotówki w kasie następuje komisyjnie w obecności Burmistrza i  skarbnika i na tą 

okoliczność  sporządza się protokół podpisany przez osoby obecne i osobę przyjmującą kasę. 

 

Klucze do kasy 

Do kasy pancernej są dwa komplety kluczy i każdy z nich zawiera po 3 klucze z czego 1 

komplet znajduje się u kasjera, który po godzinach urzędowania przekazuje jeden klucz 

skarbnikowi, natomiast  dwa klucze pozostają u kasjera. Drugi komplet kluczy znajduje się w 

kasetce metalowej u skarbnika. 

 

Depozyty 

Przechowywany w kasie depozyt winien znajdować się w zabezpieczonej kopercie posiadać 

nazwisko osoby która oddała depozyt do przechowania . Za zawartość depozytu nie ponosi 

żadnej odpowiedzialności kasjer, 

Depozyt winien być zapisany w księdze depozytów, która winna zawierać: 

- numer kolejny depozytu, 

- określenie deponowanego przedmiotu lub kwotę gotówki, 

- nazwę jednostki lub imię i nazwisko osoby oddającej depozyt do przechowania, 

- datę i godzinę przyjęcia depozytu do przechowania, 

- oraz datę i godzinę oddania oraz  potwierdzenie odbioru depozytu oraz osoby oddającej. 

Gotówka w kasie jako depozyt nie może być łączona z gotówką jednostki. 

Jeśli depozyt jest w formie papierów wartościowych – rejestr wskazuje rodzaj papirów 

wartościowych, emitenta lub wystawcę, cechy szczególne ( seria, numer, emisję itp.), ilość i 

wartość. 

 



Zabezpieczenie gotówki przed kradzieżą 

Za prawidłowe zabezpieczenie gotówki przed kradzieżą odpowiedzialny jest kierownik 

jednostki. Walory gotówkowe w tut. jednostce przechowywane są w  kasie pancernej. 

Druki ścisłego zarachowania winny być przechowywane w szafach zamkniętych na zamki 

patentowe, tak aby były zabezpieczone przed zniszczeniem i kradzieżą. W przypadku 

stwierdzenia włamania do pomieszczenia kasowego należy niezwłocznie zawiadomić organ 

władzy do ścigania przestępstw nie dokonując żadnych zmian stanu faktycznego 

pomieszczenia i  kasy. Po dokonaniu oględzin sporządza się protokół stanu kasy. w obecności 

Burmistrza, skarbnika i kasjera względnie upoważnione przez nich osoby. 

 

Transport gotówki do kasy  

Transport gotówki do kasy na wypłaty  jest zgodny z wymogami Rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z 14 października 1998r w sprawie szczegółowych 

zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych 

przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne   

( Dz. U. z 1998r Nr 129, poz. 858 ze zm.). 

 

Upoważnienia do odbioru wynagrodzeń i innych należności z kasy  

Wynagrodzenia i inne należności wypłacane z kasy winny być odbierane osobiście przez 

zainteresowane osoby. 

W przypadku choroby lub innego zdarzenia losowego wypłaty dokonuje się na podstawie 

pisemnych upoważnień na których winna być stwierdzona własnoręczność podpisu przez 

kierownika jednostki. 

 W gospodarce kasowej w zakresie nieuregulowanym niniejszą instrukcją mają zastosowanie 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz ustalenia kierownika jednostki.  

W przypadku nie podjętych poborów kasjer sporządza zestawienie w dwóch egzemplarzach    

( numer kolejny, nazwisko i imię, stanowisko zajmowane przez osobę lun osobę ( nie 

pracownika)datę przyjęcia gotówki- wg. Dowodu KP, kwotę i podpis kasjera. Jedno 

zestawienie kasjer załącza do dowodu KP, a na liście płac w miejscu przeznaczonym na 

pokwitowanie odbioru gotówki wpisuje numer i datę przychodowego dowodu kasowego i 

składa podpis. 

 

KASA CZYNNA JEST  WE WTORKI i PIĄTKI od GODZ. 10.00 do GODZ. 14.30 

  

 

 

 

  Burmistrz  

             /-/    Teofil Marciniak 

 



Załącznik Nr 2 

do Zarządzenia Nr 155/2010 

Burmistrza w Książu Wlkp. 

z dnia 31 grudnia 2010 roku 

 

 

 

instrukcję sporządzania, obiegu, ewidencji i archiwizowania dokumentów finansowo 

księgowych w Urzędzie Miejskim  

Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, 

każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. Podstawa zapisów w 

księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji. 

Dowody księgowe 

1. Pojęciem dokumentu określa się każdy dokument świadczący o zaszłych lub  przyszłych 

czynnościach ( przedsięwzięciach) albo stwierdzający pewien stan rzeczy. 

2. W odróżnieniu od ogólnego dokumentu, dowodem księgowym nazywamy tę część 

odpowiednio opracowanych dokumentów, które stwierdzają dokonanie lub rozpoczęcie 

operacji gospodarczej i podlegają ewidencji księgowej. Dokumenty te są podstawowym 

uzasadnieniem zapisów księgowych. 

3. Dowody księgowe opiewające na waluty obce powinien zawierać przeliczenie ich wartości 

na walutę polską według kursu obowiązującego w dniu przeprowadzenia operacji 

gospodarczej. Wynik przeliczenia zamieszcza się bezpośrednio na dowodzie. 

 

4. Sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym polega na stwierdzeniu czy dowód 

księgowy zawiera wszystkie cechy dokumentu księgowego t.j: 

-  określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego; 

-  określenie stron ( nazwy, adresy) dokonywanej operacji gospodarczej; 

- określenie operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określenie także w jednostkach 

naturalnych; 

- datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą, także datę 

sporządzenia dowodu; 

- udokumentowanie operacji gosp. i podpisy osób odpowiedzialnych za jej dokonanie, 

- potwierdzenie sprawdzenia pod względem merytorycznym przez osoby funkcyjnie 

odpowiedzialne. 

Za dowód księgowy uważa się również: 

zestawienia materiałowe, zestawienia płac ,kosztów, polecenia księgowania które winny 

zawierać cechy dowodu księgowego t j:, komórki wystawiającej, nazwę określenie zaszłości, 

wartość datę i podpis osoby sprawdzającej i akceptującej. 

Dowód księgowy powinien być wystawiony w sposób staranny, czytelny, trwały/długopis, 

maszyna/ nie może być mazany, skrobany, nieczytelny. 

            Dowodem rzeczowym zakupu mogą być wyłącznie faktury, rachunki i inne – oryginały oraz, 

czy zawarte dane rachunkowe są zgodne z wystawionym dowodem t. j : przemnożeń i 

podliczenie, sumowanie kolumn cyfrowo i słownie. Jako dowody właściwe dla 

udokumentowania zakupu u producentów roślinnych lub zwierzęcych z własnej ich uprawy 

lub hodowli mogą być użyte przez jednostki dokumenty wystawione przez  w/w 

producentów. 

5.  Dowody księgowe dzielimy na: 

- zewnętrzne obce- otrzymane od kontrahentów; 



- zewnętrzne własne – przekazane w oryginale kontrahentom; 

- wewnętrzne – dotyczące operacji wewnątrz jednostki. 

Podstawą zapisów mogą być również sporządzone przez jednostkę dowody księgowe 

zbiorcze ( służące do dokonywania łącznych zapisów zbioru dowodów księgowych, które 

muszą być w dowodzie zbiorczym pojedynczo wymienione), korygujące poprzednie zapisy, 

zastępcze ( wystawione do czasu otrzymania zewnętrznego obcego dowodu księgowego), 

rozliczeniowe ( ujmujące już dokonane zapisy według nowych kryteriów klasyfikacyjnych).  

Nie może to dotyczyć operacji gospodarczych, których przedmiotem są zakupy opodatkowane 

podatkiem VAT ).  

Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera za równoważne z dowodami 

źródłowymi uważa się zapisy w księgach rachunkowych, wprowadzone automatycznie za 

pośrednictwem urządzeń łączności, informatycznych nośników danych lub tworzone według 

algorytmu (programu) na podstawie informacji zawartych już w księgach, przy zapewnieniu, 

że podczas rejestrowania tych zapisów zostaną spełnione co najmniej następujące warunki:  

- uzyskają one trwałą czytelna postać, zgodna z treścią odpowiednich dowodów księgowych, 

- możliwe jest stwierdzenie źródła ich pochodzenia oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za 

ich wprowadzenie, 

- stwierdzenie poprawności przetworzenia odnośnych danych oraz kompletności i 

identyczności zapisów, 

- dane źródłowe w miejscu ich powstania są odpowiednio chronione, w sposób zapewniający 

ich niezmienność, przez okres wymagany do przechowywania danego rodzaju dowodów 

księgowych. 

6. Wszystkie dowody księgowe tj. faktury, rachunki, noty księgowe winny być sprawdzone 

pod względem merytorycznym i formalno rachunkowym, zatwierdzone do wypłaty oraz 

zadekretowane. Sprawdzenia dowodów pod względem merytorycznym dokonują pracownicy 

odpowiedzialni za dane operacje gospodarcze oraz Burmistrz ( referat organizacyjny oraz 

referat gospodarczy). Następnie wszystkie dowody księgowe trafiają do skarbnika, który po 

sprawdzeniu czy dotyczą naszej jednostki przekazuje je do odpowiedniego pracownika celem 

sprawdzenia pod względem merytorycznym dokładnym opisaniu operacji gospodarczej co do 

jej przeznaczenia i przekazuje je skarbnikowi. Z kolei  skarbnik przekazuje dowody księgowe 

na stanowisko d/s budżetu celem sprawdzenia pod względem formalnym i rachunkowym. 

Zatwierdza do wypłaty Burmistrz i Skarbnik, a w razie ich nieobecności upoważnione osoby. 

Faktury, rachunki  otrzymane od kontrahentów –dokonane zapisy księgowe  według daty 

wpływu do Urzędu Miejskiego. W przypadkach, gdy stwierdzi się, że dowód księgowy trafi 

do referatu finansowego z opóźnieniem to księgowań dokonuje pod data wpływu do referatu 

finansowego z podpisem pracownika – księgowego budżetu. 

 

Księgowość budżetowa 

 

Tutejsza jednostka prowadzi księgowość dla zarządu, jednostki. Wszystkie dowody księgowe 

przekazywane są przez  skarbnika,  natomiast raporty kasowe przez kasjera na stanowisko d/s 

budżetu, który zobowiązany jest do sprawdzenia wszystkich załączników dołączonych do 

raportów kasowych oraz poleceń księgowania wraz z załącznikami sporządzonych na 

podstawie wyciągów przez  skarbnika lub pracownika ds. księgowości budżetowej.  

Pracownik księgowości kontuje przekazane mu dowody  księgowe, a następnie przekazuje do 

księgowania na stanowisko d/s księgowości na poszczególne konta syntetyczne i analityczne, 

który odpowiedzialny .jest za prawidłowe zaksięgowanie na odpowiednich kontach i nadanie 

pozycji księgowej daty i podpisu oraz chronologicznemu wpinaniu dowodów do 

segregatorów. 



Księgowość dla zarządu  prowadzi  pracownik ds. budżetu, który odpowiedzialny jest za 

prawidłowe prowadzenie w/w księgowości uzgodnienie sald konta 133 z wyciągiem 

bankowym /codziennie/ oraz uzgadniania zgodności zapisów obrotami dziennymi 

prowadzonymi w jednostce budżetowej dotyczących konta 902 wydatki budżetowe. 

Wszystkie dochody dotyczące konta 901 w jednostce księgowane są na bieżąco pod datą 

wpływu na rachunek bankowy. 

 

Listy płac 

 

Listy płac obejmujące wynagrodzenia wszystkich pracowników  oraz zasiłki macierzyńskie, 

chorobowe, wychowawcze, opiekuńcze oraz składkę na ubezpieczenia społeczne i fundusz 

pracy sporządzają isp. d/s płac i pochodnych naliczają  inspektorzy lub księgowy ds. budżetu 

zgodnie z zakresami czynności. 

Sprawdzenia pod względem merytorycznym dokonuje  Burmistrz lub  osoba upoważniona do 

podpisywania w imieniu Burmistrza, a  pod formalnym i rachunkowym  pracownik 

księgowości  budżetowej i  skarbnik w Urzędzie. 

Polecenia przelewów sporządza inspektor ds. Płac i pochodnych sporządzający listy płac i po 

podpisaniu przez  upoważnione  osoby (Burmistrz,  Skarbnik, księgowa), zgodnie ze 

złożonymi upoważnieniami składa je w banku. Przelewy dotyczące  składki na ubezpieczenia 

społeczne,  fundusz pracy, podatków od osób fizycznych, PFRON, deklaracje inne należności 

potrącane z wynagrodzeń sporządza inspektora ds. Płac i pochodnych i przedkłada w 

określonych terminami przepisach w Zakładzie  Ubezpieczeń Społecznych, Urzędzie 

Skarbowym i innych instytucji natomiast polecenia przelewu w banku. 

Czek na podjęcie gotówki na wypłatę wystawia się na stanowisku ds. Budżetu na podstawie 

zbiorczego zestawienia list płac i po sprawdzeniu i podpisaniu przez upoważnione osoby 

przekazuje czek kasjerowi, który wykonuje czynności ustalone w instrukcji kasowej. 

Za przechowanie list płac ponosi odpowiedzialność inspektor d/s płac i pochodnych tj: 

zgodnie z ustalonym zakresem czynności, który jest również odpowiedzialni za prowadzenie 

kart wynagrodzeń, wystawianie zaświadczeń o zarobkach, obliczanie i odprowadzanie 

podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczącego pracowników własnych i obcych, 

obliczanie i prowadzenie dokumentacji odnośnie zasiłków rodzinnych, chorobowych, 

macierzyńskich i wszelkiej innej dokumentacji związanej z wynagrodzeniami i 

świadczeniami z ubezpieczenia społecznego i terminowym przekazywaniu potrąconych 

należności na rachunki wierzycieli w oparciu o obowiązujące przepisy. 

 

Wyciągi bankowe 

 

Wyciągi bankowe sporządzane są przez  Spółdzielczy Bank Ludowy w Śremie oddział  w 

Książu Wlkp. i dostarczane w dniu następnym. Skarbnik zobowiązany jest do sprawdzenia 

zgodności otrzymanych wyciągów z załączonymi dowodami wpłaty i poleceniami przelewów 

oraz odcinkami czeków i sprawdza zgodność środków na rachunkach bankowych na początek 

i koniec danego dnia. Wyciąg dotyczący rachunku podstawowego 133 rozdzielany jest w 

następujący sposób; dowody wpłaty dotyczące księgowości podatkowej  skarbnik nanosi na 

polecenie księgowania, natomiast dowody będące przy zbiorówce sporządzonej przez bank są 

sprawdzane i przeliczane, wszystkie dowody z wyciągu bankowego dotyczące danego dnia są 

nanoszone zbiorczo na polecenie księgowania ilość dowodów w sztukach i wartość ogólna, 

które pozostaje przy wyciągu bankowym, a oryginały dowodów z zaznaczeniem ilości 

wartości i dnia którego dotyczą przekazywane są inspektorowi d/s księgowości podatkowej. 

Pozostałe dochody księgowane są na kontach zarządu i Urzędu Miejskiego zgodnie z 



dekretacją syntetycznie i analitycznie i do dochodów przypisanych prowadzone są rejestry 
dochodów na stanowisku ds. budżetu.  

 

Księgowość podatkowa 

 

Przypis należności podatkowych tj: łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, 

leśnego  i podatku od nieruchomości dla osób fizycznych po wymiarze dokonuje się 

komputerowo-automatycznie na konta imienne  podatników, a następnie uzgadnia się z 

rejestrami przypisów i odpisów. 

Księgowanie na konta imienne dokonuje podinsp. d/s windykacji należności podatków i opłat 

lokalnych i kasy, który odpowiedzialny jest za prawidłowe księgowanie na kontach 

imiennych podatników wpłaconych podatków zgodnie z posiadanymi dowodami wpłaty 

przekazanymi przez skarbnika.  

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny  dotyczący osób prawnych księguje na podstawie 

deklaracji sporządzonych przez poszczególne osoby prawne i   sprawdzonych podinsp. d/s  

wymiary podatków i opłat lokalnych. 

Opłata od posiadania psów oraz podatek rolny, podatek leśny i od nieruchomości  księgowany 

jest na kontach  imiennych podatników. Podatek od środków transportowych księgowany jest 

na kontach imiennych podatników poszczególnymi deklaracjami i  dowodami wpłaty. 

Ponadto podinsp.  d/s windykacji należności podatków i opłat lokalnych i kasy zobowiązany 

jest do przestrzegania ustawowych terminów płatności poszczególnych podatków, a w 

przypadku powstania na koncie imiennym zaległości zobowiązany jest do wystawienia w 

terminie  30 dni po upływie terminu płatności upomnienia, a jeżeli ono nie przyniesie 

pożądanego efektu wystawienia tytułu egzekucyjnego. 

W przypadku wpłacenia przez podatnika należności po terminie bez upomnienia podinsp.  d/s 

windykacji należności podatków i opłat lokalnych i kasy zobowiązany jest rozliczyć daną 

wpłatę na należność główną i odsetki i zawiadomić o tym podatnika . 

W przypadku powstania na kontach nadpłaty zobowiązany jest do jej zwrotu. 

Uzgadnia dzienne zapisy ze stanem na koncie 901 Zarządu dotyczącym księgowości 

podatkowej  dostarczając codziennie PK do wyciągu z klasyfikacją budżetową dochodów. 

Na bieżąco przekazuje przypisy, odpisy, wpłaty należności na stanowisko ds. budżetu celem 

dokonania księgowań podatków i opłat w jednostce budżetowej. Przekazuje niezbędne dane 

dotyczące przypisów i odpisów do sporządzania  rocznych i półrocznych sprawozdań o 

dochodach budżetowych i innych wymaganych . 

Sporządza na bieżąco zestawienia przypisów, odpisów, wpłat i zwrotów poszczególnych 

podatków, ponadto zobowiązany jest do bieżącego,  prawidłowego i rzetelnego prowadzenia 

księgowości, która w zakresie podatków prowadzona jest komputerowo. 

 

Wymiar podatków i opłat 

 

Wymiaru podatku dokonuje podinsp. d/s wymiaru podatków i opłat lokalnych w terminach 

ustawowych i zgodnie z ustalonymi przez Min. Fin. stawkami uwzględniając obniżki 

zastosowanie przez Radę Miejską. 

Na łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, leśny i  od nieruchomości osób fizycznych 

wystawiane są nakazy płatnicze i decyzje na poszczególnych podatników. 

Na podatek od nieruchomości, rolny, leśny osób prawnych sporządzają deklarację naliczając 

należne podatki. Zobowiązany jest do sprawdzenia deklaracji pod względem rachunkowym 

/jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść wykazaną w deklaracji/ i przekazaniu 

ich podinsp. d/s windykacji należności podatków i opłat lokalnych oraz kasy. 



Na podatek od środków transportowych składane są deklaracje DT-1, a w przypadku ich 

braku wystawia decyzję określającą. 

Na opłatę od posiadania psów prowadzony jest  rejestr psów, w przypadku wystąpienia 

zaległości wystawiane są decyzje. 

Sprawy związane z dalszym ściąganiem zaległości z tytułu podatku od środków 

transportowych i od posiadania psów należą do podinsp. d/s windykacji należności podatków 

i opłat lokalnych oraz kasy. 

 Podinspektor d/s wymiaru podatków i opłat lokalnych prowadzi na bieżąco rejestr przypisów 

i odpisów oraz przekazuje dane do windykacji  i uzgadnia je na bieżąco. 

Ponadto zobowiązany jest do załatwiania wniosków o umorzenie należności podatkowych i 

odroczenie terminu płatności zgodnie z podjętą przez Burmistrza decyzją i wystawianie 

decyzji w powyższym zakresie w obowiązującym terminie oraz załatwiania spraw odwołań 

od decyzji. Zobowiązany jest także do bieżącego prowadzenia wszystkich spraw związanych 

z wymiarem należności podatkowych i opłat oraz prowadzeniem ewidencji dotyczącej 

skutków obniżenia górnych stawek podatków  i skutków udzielenia przez gminę ulg, 

odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru  do sprawozdania o dochodach 

budżetowych. 

Całość spraw związanych z wymiarem podatków i opłat prowadzona jest komputerowo. 

 

Dochody budżetowe i podatkowe 

Dochody budżetowe i podatkowe księgowane są w Zarządzie na koncie 901 dochody 

budżetowe w/g podziałek klasyfikacji budżetowej zgodnie z obowiązującym budżetem na 

dany rok budżetowy przez  pracownika ds. budżetu – księgowa – ewidencja ilościowa – 

wartościowa, planowanie i realizacja budżetu. 

Dochody budżetowe przypisane księgowane są na kontach imiennych poszczególnych 

płatników zarówno przypis jak i wpłata na rejestrach dochodów budżetowych prowadzonych 

na stanowisku ds. budżetu pozaksięgowo. 

Przypis należności budżetowych sporządzany jest przez poszczególnych pracowników 

prowadzących dane  sprawy i dostarczany do księgowości budżetowej. Dotyczy on należności 

za grunty i budynki gminne na wsiach oraz wieczyste użytkowanie gruntów i sprzedaż 

nieruchomości, opłaty  ( dochody przypisane) i inne. 

W przypisie należności budżetowych oprócz przypisu kwot rocznych winna być wskazana 

kwota raty miesięcznej lub kwartalnej i termin płatności. 

W przypadku sprzedaży nieruchomości winna być wskazana kwota należności do spłacenia w 

poszczególnych latach, okres spłaty należności i terminy spłat np. roczne, kwartalne oraz 

wysokość oprocentowania zaległej kwoty za poszczególne lata zgodnie z zawartym aktem 

notarialnym. 

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – księgowane są na 

kontach imiennych w referacie organizacyjnym – stanowisko ds. działalności gospodarczej, w 

księgowości prowadzi się dochody ujęciu syntetycznym. 

Na wszystkie odpisy winny być wystawiane decyzje lub  pisma i dostarczane do  księgowości 

budżetowej. 

Dochody podatkowe księgowane są przez podinsp. d/s windykacji należności podatków i 

opłat lokalnych oraz kasy w rozbiciu na poszczególne podatki i konta imienne podatników. 

 

Rozliczanie  inkasenta 

 Inkasenta z opłaty targowej rozlicza na stanowisku ds. Działalności gospodarczej. Inkasent 

rozlicza się do dnia 10 następnego miesiąca, wpłaty dokonuje przynajmniej raz w tygodniu. 

 



Dotacje  

 

Dla zakładów budżetowych oraz dla Centrum kultury przekazywana jest dotacja z budżetu 

gminy do wysokości ustalonej w budżecie przez Radę Miejską. Dotacja przekazywana jest w 

okresach miesięcznych w wysokości 1/12 zaplanowanej w budżecie kwoty. W uzasadnionych 

przypadkach za zgodą Burmistrza dotacja może być przekazana w innej wysokości. 

Dotacje  inne tj. dla stowarzyszeń, innych jednostek samorządu terytorialnego( gmin, 

powiatów, województwa) przekazywane są zgodnie z podpisanymi porozumieniami, 

umowami  do wysokości ustalonych przez Radę Miejską w uchwale budżetowej. Terminarz i 

zasady  wypłat tych dotacji, dofinansowań określone są w umowach (porozumieniach). 

 

Gospodarka składnikami majątkowymi 

 

Składniki majątkowe będące własnością tut. Urzędu są ewidencjonowane w programie 

komputerowym firmy SPUTNIK „Środki trwałe, przedmioty nietrwałe w użytkowaniu”. 

Ewidencja  środków trwałych, ewidencja ilościowa – wartościowa  prowadzona jest przez 

pracownika ds. budżetu – księgowa – ewidencja ilościowa – wartościowa, planowanie i 

realizacja budżetu z podziałem na poszczególne grupy rodzajowe. 

Obowiązuje oznaczenie środków trwałych inicjałem UM Książ oraz numerem pozycji 

przychodu i działem grupą rodzajową i podgrupą. 

W/w pracownik zobowiązany jest do bieżącego prowadzenia w programie komputerowym 

 „ Środki trwałe „, księgowania umorzeń raz w roku oraz dokonuje przeszacowania majątku 

trwałego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami jak również pozostałe środki 

trwałe  w użytkowaniu i materiały  prowadzone są w komputerze z podziałem na 

poszczególne jednostki wraz z dopiskiem osób odpowiedzialnych za każdy środek trwały.    

Obowiązuje następująca zasada oznakowania wyposażenia w tut. Urzędzie: 

- inicjały UM Książ 

Pierwsza pozycja cyfra rzymska oznacza wyposażenie, gdzie się ono znajduje:  

- I Urząd Miejski, 

- II   Ochotnicze Straże Pożarne, 

- III Świetlice 

Druga pozycja to numer pokoju w Urzędzie, lub skrót nazwy pomieszczenia. 

Trzecia pozycja oznacza nazwę wyposażenia, np. 27 krzesła  

Czwarta pozycja numer pod którym zapisane jest np.: krzesło.: I/16/27/4. 

Numeracją i inicjałami nie są objęte dywany, wykładziny.  

W każdym pomieszczeniu musi znajdować się spis inwentarza na bieżąco aktualizowany 

przez pracownika ds. budżetu – księgowa – ewidencja ilościowa – wartościowa, planowanie i 

realizacja budżetu. 

Odpowiedzialni materialnie za wyposażenie znajdujące się w danym pomieszczeniu są 

poszczególni pracownicy na dowód czego podpisali oświadczenia o odpowiedzialności 

materialnej. 

Za całość wyposażenia odpowiedzialny materialnie jest kierownik  jednostki.  

 

Materiały  

Materiały ewidencjonowane są na kartach materiałowych i książkach materiałowych na 

stanowisku ds. budżetu – księgowa – ewidencja ilościowa – wartościowa, planowanie i 

realizacja budżetu, który nie ponosi żadnej odpowiedzialności materialnej za materiały. 

Zużycia materiałów winny być dostarczane do komórki księgowości natychmiast. 
 



Inwentaryzacja 

Inwentaryzację majątku, środków pieniężnych i druków ścisłego zarachowania oraz pasywów 

i aktywów sporządza się co roku w terminie ustalonym, w planie inwentaryzacji i na zasadach 

określonych w instrukcji do przeprowadzenia inwentaryzacji. Komisję likwidacyjną stanowi 

zespół który powołany jest przez Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej do 

przeprowadzenia inwentaryzacji w danej jednostce. Za wycenę składników majątku 

odpowiedzialni są pracownicy: 

— środki trwałe   

— pozostałe środki trwałe   

— materiały 

dla Urzędu Miejskiego pracownik ds. budżetu – księgowa – ewidencja ilościowa – 

wartościowa, planowanie i realizacja budżetu. 

 Zasady i tryb przeprowadzenia inwentaryzacji zostały szczegółowo omówione w 

instrukcji d/s przeprowadzenia inwentaryzacji. 

 

Umowy na roboty, dostawy, usługi 

Umowy na roboty dostawy i usługi zawierane są: 

- umowy zlecenia na prace wykonywane w zastępstwie np. sprzątaczki w UM   lub innej 

wykonywanej na rzecz tut. jednostki drobnej usługi na podstawie umowy zlecenia zawieranej 

z kierownikiem jednostki, potwierdzonej pod względem wykonania usługi i dostarczonej do 

skarbnika, 

- na roboty budowlano-montażowe umowy zawierane są pomiędzy gminą reprezentowaną 

przez Burmistrza z kontrasygnatą skarbnika. 

Umowy na poszczególne roboty budowlano-montażowe przygotowują pracownicy referatu 

gospodarczego oraz referatu organizacyjnego. Umowę zawiera się po dokonaniu wyboru 

wykonawcy w drodze ustawy o zamówieniach publicznych. W każdej zawartej umowie 

oprócz strony formalnej winien znajdować się zapis co do sposobu zapłaty, czy będą 

wypłacane faktury częściowe, sposób zakupu i rozliczenia materiałów potrzebnych do 

realizacji zadania, zakres rzeczowy robót, wartość wykonywanych robót, inspektor nadzoru, 

oraz sprawy dotyczące rękojmi, gwarancji. 

 

Inwestycje 

Sprawy związane z działalnością inwestycyjną w gminie prowadzą pracownicy z referatu 

gospodarczego. Na każdą inwestycje winna być założona oddzielna teczka zawierająca całość 

spraw łącznie z kopiami faktur, kosztorysami, umowami, przetargami, oraz protokołami 

odbioru poszczególnych etapów inwestycji. 

Na poszczególne zadania przekazane do eksploatacji winien być sporządzony protokół  

przyjęcia środka trwałego i dostarczony do skarbnika celem naniesienia wartości danej 

inwestycji do majątku gminy.  

 

Rachunki bankowe 

W oddziale Banku Spółdzielczego w Śremie oddział w Książu prowadzone są wszystkie 

rachunki bankowe dotyczące działalności Gminy. W innych bankach prowadzi się rachunki 

np.: lokaty, pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji z udziałem środków z Unii 

Europejskiej oraz środki własne. 

 

Numeracja dowodów księgowych 

W związku z prowadzoną księgowością komputerową na dowodzie głównym nadaje się 

numer  komputerowy, natomiast wszystkie załączniki winny być dopięte w kolejności 



chronologicznej, numerowane ręcznie i w takiej kolejności wpinane do segregatorów. 

 

Archiwizowanie dokumentów księgowych 

Dokumenty księgowe przechowuje się na terenie Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. w 

sposób zabezpieczający je przed zniszczeniem, uszkodzeniem, zaginięciem oraz 

zapewniający je szybkie odszukanie. Po dokonaniu księgowań dowody należy układać w 

segregatorach, teczkach i skoroszytach w porządku i kolejności wynikającej z prowadzonych 

ksiąg rachunkowych i podzielone na zbiory jednorodne np.: dowody księgowe, sprawozdania. 

W okresie sprawozdawczym oraz w ciągu dwóch lat  następnych, dowody powinny 

znajdować się w referacie finansowym, a po tym okresie przekazane do archiwum 

zakładowego. W zakresie archiwizowania dokumentów stosuje się przepisy rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnych, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych. 

 

Przepisy końcowe 

1. Zarejestrowane i zaksięgowane dowody księgowe mogą być wydawane tylko w formie 

odpisu za zgodność odpisu z oryginałem ( za zgodą skarbnika), a przeglądanie 

dokumentów przez osoby niebędące pracownikami tylko w obecności pracownika UM. 

2. Do spraw nie objętych niniejszą instrukcją mają zastosowanie przepisy dotyczące 

rachunkowości  /Dz. U. z 2009r Nr 152, poz. 1223  z późniejszymi zmianami/; 

3. Z niniejszą instrukcją zapoznano wszystkich zainteresowanych pracowników oraz 

zobowiązano ich do bezwzględnego przestrzegania. 

 

 

 

 

 

 

  Burmistrz  

             /-/    Teofil Marciniak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                     Załącznik Nr 3 

do Zarządzenia Nr 155/2010 

Burmistrza w Książu Wlkp. 

z dnia 31 grudnia 2010 roku 

 

 

Instrukcja obiegu dowodów księgowych w magazynie UM w Książu Wlkp. 

 

1. Odpowiedzialność  materialna za powierzone materiały 

 

Odpowiedzialny materialnie za powierzone materiały budowlane jest magazynier lub inna 

osoba pełniąca funkcję magazyniera wyznaczona na piśmie przez Burmistrza lub w zakresie 

czynności. Magazynier   w dniu przyjęcia magazynu zawiera umowę o odpowiedzialności 

materialnej po zapoznaniu się z obowiązującymi przepisami oraz niniejszą instrukcją. 

Przedmiotowa umowa winna znajdować się w aktach osobowych magazyniera, pracownika. 

 

2. Przyjmowanie materiałów na magazyn i wystawianie dowodów magazyn wyda 

 

Materiały budowlane, które zostają zakupione na kontynuację inwestycji lub remontów 

bieżących  winny być zapisywane przez magazyniera na dowód księgowy "magazyn 

przyjmie" oraz nanoszone na odpowiednie karty materiałowe ilościowe. Magazynier 

przyjmując materiały na magazyn zobowiązany jest do sprawdzenia stanu ilościowego 

danego materiału i do przeliczenia ,a o ile to jest niemożliwe obmierzenie danego materiału 

względnie przeważenie w sposób najbardziej dostępny, aby jego stan rzeczywisty wynikał z 

dostarczonego faktycznie materiału, a nie z faktur lub wystawionego przez sprzedającego 

dowodu " magazyn wyda". 

Po dokładnym przeliczeniu materiałów magazynier sprawdza ich jakość i w przypadku 

dużych uszkodzeń względnie ubytków materiałów składa reklamację do jednostki z której 

dany materiał został nabyty . 

 

Po wykonaniu powyższych czynności zostaje wypisany dowód magazyn przyjmie w 2 

wykonaniach i kopię w terminie 2 dni dostarcza magazynier do skarbnika celem przyjęcia do 

ewidencji ilościowo-wartościowej, ponieważ w magazynie prowadzona jest ewidencja 

ilościowa dokładna w/g grup . 

 

3. Wydawanie materiałów z magazynu oraz wystawianie dowodów "magazyn wyda" 

 

Każdy dowód księgowy "magazyn wyda" wystawiony jest na podstawie pisemnego wniosku 

o wydanie danego materiału złożonego przez wykonawcę, zaakceptowanego przez 

Burmistrza względnie Sekretarza ( Z-cę Burmistrza).  Dowód księgowy "magazyn wyda" 

wystawia pracownik d/s księgowości budżetowej w trzech wykonaniach, po dokonaniu 

potwierdzenia wydania materiału z magazynu przez magazyniera i osobę pobierającą dany 

materiał.  Jeden dowód magazyn wyda przekazywany jest do księgowości budżetowej  celem 

dokonania odpisu w ewidencji ilościowo-wartościowej i zapisania na konto   wykonawcy  

jako materiał do rozliczenia względnie w koszty po wskazaniu przez odpowiedzialne osoby 

do jakiego celu ma służyć pobrany z magazynu materiał. Drugie wykonanie otrzymuje 



magazynier. Trzecie wykonanie otrzymuje wykonawca. 

 

 

4. Uzgadnianie stanów w magazynie 

 

Pracownik ds. Księgowości budżetowej zobowiązany jest do półrocznych uzgodnień stanów 

ilościowych znajdujących się na ewidencji magazynowej z prowadzoną przez siebie 

ewidencją  ilościowo-wartościową.  

 

5. Rozliczanie wykonawców z powierzonych materiałów 

 

Materiały pobrane z magazynu przez wykonawcę winny być rozliczone w wystawionych 

przez niego rachunkach, fakturach rozliczenie materiałów dokonywane jest ilościowo, a 

rachunek, lub faktura dostarczana jest do skarbnika celem dokonania sprawdzenia pobranego 

i rozliczonego materiału. W przypadku stwierdzenia na koncie wykonawcy zostały 

nierozliczone materiały, a prace zostały zakończone pozostały materiał winien wrócić na 

magazyn na dowód czego wykonawca przedstawia dokument magazyn przyjmie, względnie 

należność za nierozliczony materiał zostanie potrącona z rachunku w zależności od decyzji 

Burmistrza. 

 

6. Inwentaryzacja 

 

Inwentaryzacja magazynu winna być przeprowadzona obowiązkowo raz w roku w terminie 

wyznaczonym przez Burmistrza i winna obejmować wszystkie materiały znajdujące się w 

danym dniu na magazynie. Inwentaryzację należy przeprowadzić dokładnie określając ilość 

poszczególnych materiałów poprzez przeliczenie, obmierzenie, przeważenie. Wszystkie prace 

związane z inwentaryzacją winno przeprowadzać się w obecności magazyniera, a w 

przypadku choroby lub innych ważnych okoliczności w obecności osoby wyznaczonej przez 

magazyniera w formie pisemnej. 

 

 

7. Postanowienia końcowe 

 

1) Niniejsza instrukcja ma zastosowanie do magazynu znajdującego się przy UM w 

Książu. 

2) Z treścią niniejszej instrukcji zapoznano magazyniera. 

3) Przekazywanie magazynu w przypadku choroby magazyniera ,lub innych okoliczności 

powodujących jego nieobecność w pracy musi odbywać się komisyjnie i w drodze 

spisu z natury. 

4) wszelkie braki materiałów na magazynie obciążają magazyniera natomiast nadwyżki 

materiałów przyjmowane są na ewidencję ilościową i ilościowo—wartościową w 

księgowości. 

5) Magazynier odpowiedzialny jest za zabezpieczenie materiałów przed zniszczeniem i 

kradzieżą. 

6) W przypadku stwierdzenia włamania do magazynu, magazynier winien zawiadomić  

Burmistrza oraz Policję. 

7) wydawanie materiałów z magazynu bez dowodu magazyn wyda jest niedopuszczalne i 

obciąża magazyniera ( pracownika). 

 



Załącznik Nr 4 

do Zarządzenia Nr 155/2010 

Burmistrza w Książu Wlkp. 

z dnia 31 grudnia 2010  roku 

 

 

Terminarz wypłat 

 

 

Ustala się następujące terminy wypłat należności: 

 

Wypłaty wynagrodzeń za pracę 

 

Dla pracowników administracji samorządowej, rządowej i pozostałych pracowników  Urzędu 

termin wypłaty wynagrodzeń ustala się na dzień 25 każdego miesiąca. Jeżeli dzień wypłaty 

przypada w dniu wolnym od pracy tj: w sobotę wypłatę wynagrodzeń ustala się na dzień 24 

danego miesiąca, natomiast gdy dzień wypłaty przypada w niedzielę wypłatę wynagrodzeń 

ustala się na dzień 26 danego miesiąca w miesiącu grudniu termin wypłaty wynagrodzenia 

ustala się na dzień 23 grudnia. 

Ustala się możliwość dokonania wypłaty wynagrodzeń w innych terminach niż objęte 

powyższymi datami z uwagi na nieprzewidziane okoliczności.  

 

     Inne należności gotówkowe 

 

Polecenia wyjazdu służbowego, rachunki gotówkowe, zaliczki na zakup materiałów 

/jednorazowe/ i inne należności gotówkowe wypłacane w dniu pobrania gotówki w banku, ale 

tylko w przypadku, gdy kontrahent, pracownik nie posiada konta osobistego. 

Należności z kasy w tut. Urzędzie wypłaca się 2 razy w tygodniu we wtorki i piątki. 

W przypadku zaistnienia innych nieprzewidzianych okoliczności wypłaty z kasy można 

dokonać w inne dni. 

 

Należności bezgotówkowe 

 

Faktury, rachunki za roboty, dostawy, usługi- poleceniem przelewu w danym dniu nie później 

jednak jak w terminie określonym w umowie lub podanym na fakturze, rachunku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Burmistrz  

             /-/    Teofil Marciniak 

 

 



 

 

 

Załącznik Nr 5 

do Zarządzenia Nr 155/2010 

Burmistrza w Książu Wlkp. 

z dnia 31 grudnia 2010 roku 

 

 

 

 

Terminarz wpływu dokumentów finansowych do działu księgowości 

 

 

 

Lp Określenie dokumentu Rodzaj 

dokumentu 

Termin 

dostarczenia do 

księgowości 

1. Zasiłki chorobowe Druki Do dnia 23 każdego 

miesiąca 

2 Listy płac dotyczące  wypłat na koniec 

miesiąca skompletowane i zatwierdzone 

do wypłaty 

Listy płac 

 

24 i 30 każdego 

miesiąca do kasy 

UM 

3 Rozliczenie polecenia wyjazdu 

służbowego 

Druk polecenia 

wyjazdu 

14 dni od daty 

powrotu do miejsca 

pracy 

4 Rozliczenie zaliczki jednorazowej Druk rozl.zaliczki 7 dni od daty 

pobrania lub w 

terminie określonym 

we wniosku o 

zaliczkę 

    

5 

 

Rozliczenie inkasenta z opłaty targowej 

 

Bloczki Po zakończeniu 

bloczka, nie rzadziej 

jak raz w miesiącu 

6  

 

  

7 Materiały Druki Na bieżąco 

 

8 Faktury i rachunki za zakupy i usługi Faktury, rachunki Odwrotnie, 

najpóżniej w 

terminie 3 dni od 

daty otrzymania 

faktury, rachunku 

9  Umowy o pracę i zmiany Druki Sukcesywnie 

10 Arkusze spisu z natury Druki Następny dzień po 

zakończeniu 

inwentaryzacji 



11 Protokół różnic inwentaryzacyjnych Druki 2 dni po 

sporządzeniu 

protokołu 

12 Przyjęcie środka trwałego Druki 3 dni po wystawieniu 

13 Likwidacja środka trwałego Druki 3 dni po 

zlikwidowaniu 

środka trwałego 

14 Oświadczenie miesięczne o używaniu 

prywatnego pojazdu  do celów 

służbowych 

Druki oświadczeń Ostatni dzień 

każdego miesiąca 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

  Burmistrz  

             /-/    Teofil Marciniak 

 

 


